
Jesaja 25:1, God voert zijn plannen uit 
Here, ik zal uw naam eren en prijzen, want U bent mijn God, U doet zulke wonderbaarlijke dingen! U 
hebt uw plannen lang geleden vastgesteld en nu hebt U ze uitgevoerd, precies zoals U Zich had 
voorgenomen.  

Lieve mensen, 

Zoals beloofd, geven we u wat extra informatie over de diensten op zondag,  
nu we als ‘1,5 meter kerk’ een herstart gaan maken op 2 augustus. 
Een herstart, nieuw en anders. Maar: Gods voert Zijn plannen uit, precies zoals Hij zich had 
voorgenomen. Voor ons soms moeilijk te begrijpen, maar vertrouwen we Hem? 
Allereerst: we zijn blij dat we weer een ‘echte’ dienst kunnen houden.  
En tegelijk hebben we ook begrip voor de mensen die besluiten om nog niet naar de diensten te 
komen. Wij hebben geen oordeel over jullie aan- of afwezigheid, ieder maakt een eigen keuze, op 
grond van zijn of haar situatie. 

Wij houden de richtlijnen van het RIVM aan. Dat betekent heel concreet:  

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. 

• Houd 1,5 meter afstand. 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
• Schud geen handen. 

Wij hebben zelf als maatregelen ingevoerd: 

• Wie binnen komt heeft geen klachten zoals hierboven genoemd. 
• Wie binnen komt ontsmet verplicht zijn/haar handen. 
• Er is geen lectuurtafel en het gemeenteblaadje ontvangt u thuis. 
• In het kader van bron- en contactonderzoek registreren wij wie de dienst bezoekt, dit geldt 

ook voor de gasten. Dat betekent dat je bij de ingang misschien even moet wachten voor je 
verder kunt lopen. Let daarbij op de 1,5 meter afstand. 

• Er is geen kapstok/garderobe beschikbaar, je houdt je jas dus bij je. Leg die onder je stoel. 
• Wij gebruiken de oppervlakte van de hele sporthal om de stoelen op veilige afstand van 

elkaar te plaatsen. De rijen staan ook op 1,5 meter afstand van elkaar en stoelen zijn niet 
recht achter elkaar gezet, maar diagonaal. 

• Er geldt vanaf binnenkomst een verplichte looproute, waarbij stromen bezoekers elkaar niet 
tegen komen. Volg de verplichte looprichting. 

• Je wordt naar een voor jou/jullie geschikte plaats begeleid. 
• Je mag zelf geen stoelen verplaatsen. 
• Gezinnen die in 1 huis leven, mogen bij elkaar zitten. 
• Alleen de toiletten in de scheidsrechter kamer zijn geopend. Hier zijn extra 

reinigingsmiddelen beschikbaar. Ieder kan die zelf benutten vóór het toiletgebruik. 
• Het invalidentoilet in de ontmoetingsruimte is ook beschikbaar voor hen die dat nodig 

hebben. 
• De collecte is bij de uitgang. 
• Er is geen koffiemoment na afloop. 



• De gemeente verlaat de zaal rij voor rij, via de nooduitgang die wordt geopend. Je bent dan 
meteen buiten. 

• Het kan zijn dat je aanwijzingen krijgt. Volg de aanwijzingen op. 
• Voor crèche en kinderdienst zijn protocollen gemaakt. 

Misschien schrik je van zo’n lijst met maatregelen. Maar we hopen dat deze lijst tegelijk ook 
duidelijkheid geeft. Het is nu eenmaal een grote verantwoordelijkheid om als kerk voor een veilige 
omgeving te zorgen waar besmetting met het Covid 19 Virus zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Over het zingen kunnen we jullie vertellen dat wij een rekenmodel hanteren dat door landelijke 
specialisten (medici en technici) is ontwikkeld om te berekenen of zingen in een bepaalde ruimte 
veilig is. Met onze gegevens laat dit model zien dat zingen in onze grote sporthal veilig mogelijk is. 

Wij geloven in een Almachtige God, maar we hebben ook gezond verstand gekregen. Wij leggen de 
diensten in de handen van onze Heer en doen tegelijk wat in ons vermogen ligt!  

Tot slot willen we de ouders nog wijzen op het volgende: 
2 augustus  Geen kinderopvang aanwezig.  
9 augustus Opvang voor kinderen t/m groep 3. 
16 augustus  Opvang voor kinderen t/m groep 3. 
23 augustus  Gezinsdienst met start nieuwe seizoen. 
30 augustus Crèche en kinderdienst weer volgens rooster. 

We hopen jullie hiermee voldoende informatie te hebben gegeven voor de start op 2 augustus. 

We zien er naar uit om iedereen weer te ontmoeten, zij het op veilige afstand… 

Namens het team, 

Gerdo 
 


